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Konferencja odbyła się 19–20 kwietnia 2018 r. 
w Dworku Gościnnym w Szczawnicy oraz 
na terenie Pienińskiego Parku Narodowego 
(PPN). Zorganizowała ją dyrekcja PPN we współ-
pracy ze słowackim Pieninským národným 
parkom (PIENAP) ze środków finansowych 
Komisji Europejskiej w ramach projektu „LIFE 
Pieniny PL” (Ryc. 1). Jak dotąd była to największa 
konferencja naukowa, którą organizowały oba 
parki narodowe, gromadząc 200 uczestników, 
w tym ok. 30 ze Słowacji.

Konferencja miała na celu przede wszystkim 
zaprezentowanie efektów zabiegów ochronnych, 
wykonywanych w ramach projektu „LIFE Pieniny 

PL” na terenie PPN. Poza tym uczestnicy, korzy-
stający lub mający korzystać ze środków LIFE, 
mogli dowiedzieć się o stronie organizacyjnej 
i przebiegu pienińskiego projektu. Ważną czę-
ścią konferencji była prezentacja najnowszych 
wyników badań z różnych dziedzin i dyscyplin 
naukowych, prowadzonych w Pieninach po pol-
skiej i słowackiej stronie. 

Program obejmował trzy sesje: w pierwszym 
dniu – sesję referatową i posterową oraz w drugim 
dniu – sesję terenową. Obsługę hotelową, cate-
ringową i techniczną zapewniła firma Thermaleo 
Sp. z o.o. ze Szczawnicy – właściciel obiektów, 
w których odbywała się konferencja.

SeSja referatowa (19.04.2018 r.)

Sesja referatowa odbyła się w sali teatralnej 
Dworku Gościnnego w Szczawnicy (Fot. 1, 2). 
Sprawny przebieg sesji zapewnili technicy od oświe-
tlenia, dźwięku i obsługi informatycznej; słowaccy 
goście mogli korzystać z usługi symultanicznego 
tłumaczenia z języka polskiego.

Zaproszonych gości przywitał dyrektor 
PPN mgr inż. Michał Sokołowski i dyrektor 
PIENAP dr Vladimír Kĺč. Dyrektor M. Soko-
łowski powiedział, że tytuł konferencji: „Natura Ryc. 1. Baner konferencji, proj. M. Majerczak
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w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk 
w obszarze Pieniny” dokładnie odpowiada cha-
rakterystyce niewielkiego obszaru PPN, liczącego 
niespełna 2,5 tys. ha, ale bogatego w różnorodne 
gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska, tworzące 
swoistą, pienińską mozaikę. Celem projektu było 
zachowanie tej mozaiki, cennej w skali europej-
skiej, a na pewno w skali kraju. Dyrektor pod-
kreślił jeden z aspektów, który wiąże się ściśle 
z konferencją – projekt LIFE miał nie tylko osią-
gnąć cele przyrodnicze, lecz także przedstawić 
społeczeństwu (szczególnie ludności lokalnej) 
rezultaty podjętych działań. Projekt promowano 
i wyjaśniano przez wydawnictwa, spotkania, pre-
lekcje i konkursy, zorganizowane w okolicznych 
gminach. Na koniec dyrektor podziękował pra-
cownikom Parku: paniom Iwonie Wróbel i Ewe-
linie Zając oraz panu Andrzejowi Kowalskiemu, 
bez których projekt by nie zaistniał oraz nie byłby 
tak dobrze prowadzony. Z kolei dyrektor V. Kĺč 
miał nadzieję, że konferencja przyniesie wymierne 
korzyści uczestnikom w postaci teoretycznej i prak-
tycznej wiedzy, jak czynnie chronić przyrodniczą 
mozaikę Pienin oraz pogratulował dyrekcji PPN 
uzyskania i zrealizowania tak dużego projektu. 

Następnie dyrektorzy przekazali prowadzenie 
pierwszego dnia konferencji niezastąpionemu 
w roli moderatora prof. dr hab. Romanowi Soji 
– Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej 
PPN i jednocześnie Przewodniczącemu Komitetu 
Sterującego projektem „LIFE Pieniny PL”.

Na początku sesji referatowej wystąpił były 
dyrektor PPN inż. Andrzej Szczocarz z referatem 
„Koncepcja zmiany definicji parku narodowego 
w Ustawie o ochronie przyrody” *1. Prelegent 
przedstawił propozycję zmiany definicji parku 
narodowego w Ustawie o ochronie przyrody, 
polegającej na dostosowaniu jej do definicji 
parku narodowego IUCN oraz wprowadzeniu 
zasady, że podstawową formą ochrony w parkach 
narodowych jest ochrona bierna. Według autora 
ochrona czynna może być w parkach narodowych 
stosowana tylko w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach. Przykładem takim może być właśnie 

1 Referaty oznaczone * zostały opracowane w postaci arty-
kułów i zamieszczone w niniejszym tomie „Pieniny – Przy-
roda i Człowiek”.

Pieniński Park Narodowy. Ponadto proponuje, 
aby parki narodowe opracowały i wdrożyły jed-
nolity program edukacyjny dla dorosłych: „Co 
to jest park narodowy?”. Program ten powinien 
być w pierwszej kolejności skierowany do osób 
dorosłych, podejmujących decyzje polityczne 
i gospodarcze (radnych, urzędników, posłów 
i pracowników Lasów Państwowych). Podał także 
dziesięć argumentów, które należy użyć w pro-
gramie, aby uzasadnić celowość istnienia i two-
rzenia parków narodowych.

Następnie wystąpili reprezentanci Wydziału 
ds. Programu LIFE w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: mgr 
Norman Czarnecki, który omówił Program 
LIFE i rolę, jaką pełni Fundusz we wdrażaniu 
programu na terenie kraju oraz mgr Andrzej 
Muter, który przedstawił program LIFE na rzecz 
ochrony  przyrody. 

W dalszej części mgr Iwona Wróbel – Za-
stępca Dyrektora PPN, opisała genezę i cele 
projektu „LIFE Pieniny PL”. Prelegentka na-
wiązała do ustawy o ochronie przyrody, która 
nakłada na parki narodowe obowiązek ochrony 
różnorodności biologicznej. W Parku istnieje 
dużo zbiorowisk nieleśnych jak łąki, pastwiska, 
murawy, miedze, pola i sady. W dużej części 
 należą one do prywatnych właścicieli, co stanowi 
duży problem, bowiem w większości są opusz-
czone i ulegają zarastaniu. Dlatego w projekcie 
przewidziano wykupy ziemi w celu zachowania 
lub przywrócenia im dawnego stanu. Inny cel 
przyświecał wykupom lasów, charakteryzujących 
się niską ilością drewna martwego, skutkującą 
mniejszą bioróżnorodnością. W tym przypadku 
celem wykupu było wyłączenie ich z gospodar-
czego wykorzystania. Kolejnym celem projektu 
było ograniczenie negatywnego wpływu ruchu 
 turystycznego na siedliska sąsiadujące ze szla-
kami. Innym celem była ochrona populacji pszo-
naka pienińskiego – gatunku endemicznego dla 
Pienin. W tym przypadku należało pogodzić 
ochronę gatunkową z ochroną dziedzictwa kul-
turowego, bowiem pszonak rośnie na wzgórzu, 
gdzie posadowiony jest zamek Czorsztyn, wy-
magający co pewien czas konserwacji. Przy 
kolejnym zadaniu, na Polanie Majerz, należało 
pogodzić kulturowy wypas owiec z ochroną 
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miejsc rozrodu płazów. W projekcie uwzględ-
niono też walkę z  inwazyjnym rdestowcem ostro-
kończystym i sachalińskim, pojawiającym się 
na brzegach Dunajca. Ostatnim celem projektu 
było zwiększenie akceptacji miejscowej ludności 
dla działań ochronnych Parku.

Wszystkie zasygnalizowane przez mgr I. Wró
bel działania zostały szczegółowo omówione 
po przerwie, w dalszej części sesji referatowej.

Mgr inż. Andrzej Kowalski – koordynator 
projektu, omówił szczegóły organizacyjne i prze-
bieg projektu. Zaczął od przedstawienia struktury 

Fot. 1. Dworek Gościnny w Szczawnicy, fot. K. Karwowski

Fot. 2. Sesja referatowa w sali teatralnej Dworku Gościnnego w Szczawnicy, 19.04.2018 r., fot. M. Majerczak
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organizacyjnej, angażującej przy projekcie kil-
kanaście osób. Przedstawił na mapie proces 
wykupu działek, których docelowa powierzchnia 
ma wynieść 40 ha (Ryc. 2). Następnie wymienił 
i opisał zabiegi przywracające zbiorowiskom stan 
sprzed sukcesji roślinnej, wyłączanie zbiorowisk 
leśnych z gospodarczego użytkowania, zabiegi 
ochronne na murawach i w siedlisku pszonaka 
pienińskiego, remont szlaków turystycznych, 
usuwanie inwazyjnego rdestowca, zabezpieczanie 
miejsc rozrodu płazów przed negatywnym skut-
kiem wypasu owiec oraz sposoby popularyzacji 
działań ochronnych: warsztaty edukacyjne, spo-
tkania informacyjne, promocje projektu czy kon-
kurs plastyczny. Na koniec prelegent omówił 
zaawansowanie finansowe projektu oraz wymienił 
działania czekające jeszcze na realizację.

Na koniec tej części sesji prof. dr hab. Roman 
Soja przedstawił projekt z punktu widzenia Prze-
wodniczącego Komitetu Sterującego projektem. 
Profesor zwrócił uwagę, że za przedstawionymi 
wcześniej tabelami, wykresami i zestawieniami 
kryje się ciężka praca. Szczególnie dużo energii 
poświęcono wykupom ziemi, ponieważ odbywały 
się one poprzez negocjacje cenowe z właścicie-
lami. Pokrótce opisał działanie 13osobowego 

Komitetu Sterującego projektem, będącego opi-
niodawczodoradczym organem Pienińskiego 
Parku Narodowego oraz wymienił z nazwiska i afi-
liacji wszystkich jego członków. Profesor stwier-
dził, że coroczne spotkania – oprócz wysłuchania 
kwartalnych sprawozdań – miały praktyczny 
sens, szczególnie wtedy, gdy nastąpiła zmiana 
przepisów dotyczących obrotu ziemią. Wpłynęło 
to negatywnie na oferujących jej sprzedaż, powo-
dując tym samym zagrożenie, że plan wykupu 
40 ha nie będzie mógł być zrealizowany.

Podczas przerwy uczestników konferencji 
zaproszono do wspólnego zdjęcia (Fot. 3). Po prze-
rwie prelegenci, reprezentujący wykonawców 
zleconego przez PPN monitoringu efektów pod-
jętych działań, zaprezentowali jego wyniki.

Mgr inż. Maria Nastawny i mgr Magdalena 
Kowalska z Instytutu TechnologicznoPrzyrod-
niczego w Falentach (ITP) przedstawiły wyniki 
monitoringu skuteczności zabiegów na wyku-
pionych łąkach*, mgr Paweł Kalinowski z ITP 
– przedstawił wyniki monitoringu procesów 
przyrodniczych w wykupionych ekosyste-
mach leśnych*, dr Hubert Piórkowski z ITP 
– monitoring skuteczności zabiegów na mura-
wach, dr Katarzyna Bajorek-Zydroń z firmy 

Ryc. 2. Wykup działek na Wielkim Załoniu w Pienińskim Parku Narodowym w latach 2013–2016, opr. I. Wróbel
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„ProGea” w Krakowie – monitoring efektów 
zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pie-
nińskiego* oraz mgr inż. Paweł Kauzal z firmy 
„Dendrologicznie” Maciej Byrczek z Wietrzna 
– monitoring skuteczności usuwania gatunków 
inwazyjnych*.

Po lunchu kontynuowano sesję referatową. 
Ing. Katarína Kisková z PIENAP omówiła 
procedury ochrony obszaru Natura 2000 w Pie-
ninach słowackich. Kolejni prelegenci kontynu-
owali prezentowanie wyników monitoringu: dr 
Artur Osikowski z Zakładu Anatomii Zwierząt 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie omówił 
monitoring płazów, mgr Krzysztof Kiszka 
z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zago-
spodarowania PAN w Szymbarku – monito-
ring efektów związanych z remontem szlaków 
w zakresie erozji gleby* (Fot. 4) oraz mgr Kamila 
Brzezińska z ITP – monitoring efektów związa-
nych z remontem szlaków w zakresie regeneracji 
roślinności. Na zakończenie mgr inż. A. Kowalski 
z PPN przedstawił ocenę wpływu społeczno-
gospodarczego planowanych działań w ramach 
Projektu „LIFE Pieniny PL” na lokalną gospo-
darkę, społeczeństwo i na funkcję ekosystemu, 
wykonaną przez Ośrodek Badań Społecznych 

i Marketingowych „Indeks”. Podczas oceny moni-
torowano dwukrotnie (na początku i na końcu 
projektu, w oparciu o techniki wywiadu bezpo-
średniego) grupę respondentów, reprezentujących 
możliwie szerokie spektrum ludności czterech 
gmin pienińskich: przedstawicieli samorządów, 

Fot. 4. Krzysztof Kiszka prezentujący monitoring efektów związanych z remontem szlaków w zakresie erozji gleby, 
fot. M.  Majerczak

Ryc. 3. Płytka CD z nagranymi sprawozdaniami z monitoringu 
wyników projektu „LIFE Pieniny PL”, proj. M. Majerczak
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przedsiębiorców, szkół, parafii, kwater prywat-
nych, wspólnot leśnych, osób oferujących Par-
kowi sprzedaż gruntów, przewodników, turystów 
oraz mieszkańców. 

Wszystkie referaty, w postaci plików cyfro-
wych, zostały utrwalone na płytkach i rozdane 
uczestnikom konferencji w materiałach konfe-
rencyjnych (Ryc. 3).

Na koniec prowadzący prof. R. Soja stwier-
dził, że sesja przyniosła nowe informacje oraz 
że ugruntowała informacje już znane wcześniej. 
Z pierwszej części sesji uczestnicy dowiedzieli 
się, jak doszło do powstania projektu i jak go 
realizowano. W drugiej części przedstawiono 
wyniki monitoringu, i choć nie były to działania 
par excellence naukowe, to przyniosły cały szereg 
ciekawych spostrzeżeń. Kilkuletni okres dzia-
łania projektu to czas stanowczo za krótki, aby 
można było mówić o tendencjach, ale z przedsta-
wionych informacji wynika, że program spełnił 
swoje zadanie, ponieważ – mówiąc skrótowo – 
remontowane obrzeża wydeptywanych ścieżek 
zarastają a stawki do rozrodu płazów funkcjonują. 
Monitoring uświadomił nas też, że wojny z inwa-
zyjnymi gatunkami roślin nie wygramy. Projekt 
wykazał złożoność funkcjonowania przyrody 
oraz próby ograniczenia niekorzystnych dla niej 
zjawisk. Profesor był przekonany, że uczestnicy 
wyjdą z konferencji bogatsi o wiedzę oraz świa-
domość, że pieniądze z Unii Europejskiej mogą 
być sensownie wydawane. Podziękował dyrekcji 
Pienińskiego Parku Narodowego za podjęcie 
trudu zdobycia funduszy, ponieważ był to dobry 
krok w kierunku lepszego funkcjonowania Parku. 
Życzył dyrektorowi zdobycia kolejnych unijnych 
środków, ale na tyle dużych, aby można było 
zrealizować projekt po obu stronach Dunajca. 
Na zakończenie profesor zaprosił wszystkich 
na wieczorną dyskusję przy posterach.

SeSja poSterowa (19. kwietnia 2018 r.)

W godzinach wieczornych, we foyer Dworku 
Gościnnego, zorganizowano wystawę plakatów, 
na których zaprezentowano najnowsze wyniki 
badań z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, 
prowadzonych w Pieninach po polskiej i słowac-
kiej stronie. Moderatorem sesji był również prof. 

R. Soja. Dla uwiecznienia treści przedstawionych 
plakatów wydrukowano i dołączono do mate-
riałów konferencyjnych przewodnik, zawierający 
streszczenia posterów (Ryc. 4). 

Ogółem wystawiono 48 plakatów, które po
gru powano tematycznie. Najwięcej posterów (15) 
prezentowało temat „Pogramy środowiskowe”, 
ponieważ aż osiem wystawili wykonawcy pro-
jektu „LIFE Pieniny PL”, następnie realizujący 
podobne projekty w Biebrzańskim i Kampinoskim 
Parku Narodowym oraz słowaccy goście. Druga 
duża grupa naukowców prezentowała  tematy 
badawcze i monitoring z zakresu „Przyrody nie-
ożywionej” (12), z czego połowa dotyczyła śro-
dowiska glebowego. Tematy „Świat zwierząt” 
i „Świat roślin” zgromadziły po dziewięć i sie-
dem posterów. Najmniej, bo tylko pięć posterów, 
reprezentowało szeroko rozumiany temat „Środo-
wisko człowieka”. 

Ze względu na dużą liczbę uczestników 
(ok. 130 osób), zachowano tradycyjny sposób 
indywidualnych rozmów z autorami przy 

Ryc. 4. Okładka przewodnika po sesji posterowej, proj. i red. 
K. Karwowski

PIENAP
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posterach. Przeprowadzono konkurs na najlepszy 
poster. Pod koniec sesji poproszono uczestników 
o wytypowanie jednego najlepszego posteru 
z każdej grupy tematycznej, który wyróżniał 
się pod względem merytorycznym i wizu-
alnym. W grupie „Programy środowiskowe” 
wyróżniono poster pt. „Zwalczanie rdestowca 
(Reynoutria spp.) w dolinie Dunajca na terenie 
Pienińskiego Parku Narodowego – wyniki czte-
roletniego projektu” autorstwa mgr Pawła Kau-
zala z firmy „Dendrologicznie” Maciej Byrczek 
z Wietrzna. W grupie „Przyroda nieożywiona” 
najwyżej oceniono poster pt. „Cyfrowa mapa 
gleb ekosystemów leśnych Pienińskiego Parku 
Narodowego – baza danych o glebach parku”, 
opracowany przez dr hab. Tomasz Zaleskiego 
wraz z zespołem naukowców z Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
W grupie „Świat roślin” wyróżniono poster pt. 
„Výskyt nepôvodných druhov rastlín v oblasti 
Pienin a Spišskej Magury” autorstwa dr Vladi-
míra Kĺča i mgr Vladimíry Kĺč–Kunštárovej 
z Pieninskeho narodnego parku (Fot. 5). W grupie 
„Świat zwierząt” wygrał poster „Zróżnicowanie 
malakofauny siedlisk naskalnych Pienin na tle 

wybranych czynników ekologicznych” opraco-
wany przez studentkę Agatę Chiżyńską i dr hab. 
Annę Sulikowską-Drozd z Katedry Zoologii Bez-
kręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódz-
kiego. (Fot. 6). W grupie „Środowisko człowieka” 
wyróżniono poster pt. „Tradycyjne układy zieleni 
w zagrodach pienińskich, forma i znaczenie ele-
mentów roślinnych”, opracowany przez studentki 
z Wydziału Architektury Politechniki Krakow-
skiej: Jolantę Styrnę, Kingę Piskorską i Mar-
celinę Smolarczyk pod kierownictwem dr hab. 
inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec. Laureaci 
konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy 
i nagrody książkowe.

SeSja terenowa (20 kwietnia 2018 r.)

Ta część konferencji miała na celu zapoznanie 
jej uczestników z efektami działań ochronnych 
w terenie i ugruntowanie wiedzy nabytej podczas 
sesji referatowej. Prelegentami byli pracownicy 
Pienińskiego Parku Narodowego, bezpośrednio 
zaangażowani w projekt. 

Ze względu na dużą liczbę uczestników 
(154 osoby) oraz szeroki zakres tematyczny, 

Fot. 5. Dr Vladimír Kĺč przy zwycięskim posterze z grupy „Świat roślin”, fot. M. Majerczak
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sesję podzielono na dwie wycieczki po dwie 
grupy w każdej. Wycieczki miały inny zakres 
tematyczny, trasę i sposób poruszania się. 
Obie wycieczki (oddzielnie) zapoznały się 
pod Zawiesami ze zwalczaniem i monitoringiem 

inwazyjnego rdestowca ostrokończystego, a na 
Krasie z wykupami i zabiegami w ekosystemach 
nieleśnych (Fot. 7). 

Pierwsza wycieczka przeszła dalej zielonym 
szlakiem w kierunku Sokolicy, zapoznając się 

Fot. 6. Odbiór dyplomu przez Agatę Chiżyńską i Annę SulikowskąDrozd za zwycięski poster w grupie „Świat zwierząt”, 
fot. M. Majerczak

Fot. 7. Omawianie zwalczania i monitoringu rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica na Krasie, 20.04.2018 r., 
fot. K. Karwowski
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z jego remontem i ochroną ekosystemów leśnych 
przez zaniechanie gospodarczego użytkowania. 
Na Przełęczy Sosnów wysłuchano informacji 
o remoncie szlaków w kontekście wykupów 
gruntów, a schodząc żółtym szlakiem, na Toporzy-
skowie, omówiono wykupy i zabiegi w ekosyste-
mach nieleśnych. Na zakończenie sesji terenowej 
uczestnicy zwiedzili wystawę w dyrekcji Parku.

Druga wycieczka, po prelekcjach pod Zawie-
sami i na Krasie oraz po zwiedzeniu wystawy 
w dyrekcji Parku, udała się autokarem na Polanę 

Majerz, gdzie zapoznała się z efektami zabiegów 
zabezpieczających miejsca rozrodu płazów, jakie 
wykonano w ramach projektu (Fot. 8). Kolejnym 
punktem programu wycieczki był zamek Czorsztyn, 
na którym – oprócz zwiedzania – uczestnicy obser-
wowali efekty zabiegów na murawach, zabiegi 
w siedlisku pszonaka pienińskiego oraz prace kon-
serwatorskie murów zamkowych. 

Ostatnim punktem konferencji był poże-
gnalny obiad w restauracji hotelu „Nawigator” 
w Szczawnicy.

Fot. 8. Uczestnicy konferencji przy stawku rozrodczym dla płazów, Polana Majerz, 20.04.2018 r., fot. K. Karwowski


